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Advocates for growth 
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Advocates for growth 

Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (HeBAN) 
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Advocates for growth 

Σχετικά με το HeBAN (1/2) 

• Μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

 

• Δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό επαρκούς χρηματοδότησης και 
τεχνογνωσίας σε νεοσύστατες επιχειρήσεις στο ελληνικό επιχειρηματικό 
οικοσύστημα  

 

• Παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο σε επενδυτές όσο και σε 
επιχειρηματίες σε θέματα που αφορούν επενδύσεις αρχικού σταδίου 

 

• Αποσκοπεί στην συνένωση και συνεργασία των ενδιαφερόμενων φορέων που 
εστιάζονται στα αρχικά στάδια ζωής του ελληνικού καινοτομικού οικοσυστήματος 



Slide 4 of 28 

 

Advocates for growth 

Σχετικά με το HeBAN (2/2) 

• Εθνικό μέλος του EBAN (European Trade Association for Business Angels, Seed 

Funds, and other Early Stage Market-Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικών 

Αγγέλων)  

 

 

 

• Εθνικός Επικεφαλής Οργανισμός για την Ελλάδα του GBAN (Global Business 

Angels Network-Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων) 
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Advocates for growth Πρόσφατες και επερχόμενες δραστηριότητες-
συμμετοχές 



Slide 6 of 28 

 

Advocates for growth 

Επιχειρηματικός Άγγελος και πρακτικές για την 
επιτυχία 
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Advocates for growth Ποιοι είναι οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι;  

Είναι ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι: 

• Επενδύουν σε μη-εισηγμένες εταιρείες 

• Στόχος τους αποτελεί η δημιουργία κερδών 

• Αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως Επιχειρηματικούς Αγγέλους και είναι 
έτοιμοι να πάρουν ρίσκο (Υψηλό ρίσκο  Υψηλές αποδόσεις) 

• Αισθάνονται ότι έχουν κάτι ακόμα να προσφέρουν και επενδύουν σε νέες ιδέες 

• Επιθυμούν την παραμονή τους στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης 
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Advocates for growth 

Στάδια χρηματοδότησης των επενδυτών σε 

διάφορα στάδια  

του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης 
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Advocates for growth 

Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων που επενδύουν οι 
Άγγελοι 

• Start-ups ή επιχειρήσεις που αναζητούν νέα ανάπτυξη 

 

•  Τζίρος  <€1,000,000   

 

• Η επένδυση είναι πάντοτε προσωρινή 

 

• Ο κλάδος πολλές φορές αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην απόφαση για 
επένδυση 

 

• Έμφαση στην τοπική ανάπτυξη, χωρίς όμως να απορρίπτονται και οι παγκόσμιες 
συνεργασίες 
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Advocates for growth Τι προσδίδουν οι Επιχειρηματικοί Άγγελοι ως 
πρόσθετη αξία στα Startups; 

 

Τρία κύρια στοιχεία: 

 

1. Τεχνογνωσία  

 

2. Δίκτυα Επικοινωνίας 

 

3. Χρηματοδότηση 
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Advocates for growth Τύποι επενδύσεων Αγγέλων 

• Κάθε τύπος επένδυσης αντιπροσωπεύει το 1/3 

της συνολικής επένδυσης 

• Η καθοδήγηση και οι επαφές είναι συχνά πολύ 

πιο σημαντικά στοιχεία σε σύγκριση με το 

χρηματικό κεφάλαιο 

• Ο κάθε επενδυτής ενεργεί σύμφωνα με τις δικές 

του αρχές 

     Υψηλή δραστηριότητα  Μεγαλύτερη επιρροή 

• Οι Άγγελοι συνήθως επενδύουν σε διαφορετικές 

εταιρείες με διαφορετικούς τρόπους 
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Advocates for growth 

Επενδυτική Διαδικασία ενός Επιχειρηματικού 
Αγγέλου 

Αναζήτηση για εταιρείες στόχους 

Επιλογή εταιρειών 

Ανάλυση των εταιρειών (Due Diligence) 

Τελικές διαπραγματεύσεις για την επένδυση και την αποτίμηση 

Συμμετοχή μετά την επένδυση 

Αποχώρηση 



Slide 13 of 28 

 

Advocates for growth Κοινοπραξία (1/2)  

Ένας Επιχειρηματικός Άγγελος μπορεί να επενδύσει ως: 

1. Μεμονωμένος Επενδυτής 

2. Online (μέσα από διαπιστευμένες πλατφόρμες) 

3. Accelerators (κεφάλαια τα οποία μπορεί και να συνοδεύονται από Mentoring) 

4. Μέσω Κοινοπραξιών-Angel Groups (Δίκτυα επικοινωνίας, κεφάλαια, Mentoring 
ή και συνδυασμός) 

 

• Τι είναι η Κοινοπραξία; 

Είναι συν-επένδυση διαφόρων επενδυτών, στην οποία η ομάδα εκπροσωπείται 
από ένα άτομο. 
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Advocates for growth Κοινοπραξία (2/2)  

Γιατί να επενδύσει κάποιος σε κοινοπραξία; 

 

• Καλύτερη διαχείριση των διεθνών επενδύσεων 

• Καλύτερη διαχείριση των κινδύνων 

• Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου 

• Προσέλκυση μεγαλύτερων επενδύσεων 

• Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με άλλους Επιχειρηματικούς Αγγέλους 
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Advocates for growth 

Επενδύσεις Αγγέλων σε αριθμούς 

• Μέση περίοδος επενδύσεων 8 έτη 

 

• 50% ποσοστό αποτυχίας επενδύσεων, το 10% καλύπτει τις υπόλοιπες 
επενδύσεις 

 

• Τυπικό επενδυτικό ποσό €10.000- €50.000 ανά επενδυτή και ανά γύρο (μέγιστο 
€1.000.000) 

 

• Επένδυση μειοψηφίας (συνήθως 10-30%)  
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Advocates for growth Ευρωπαϊκό Πανόραμα-Επενδύσεις Αρχικού 
Σταδίου σε αριθμούς 

Πηγή: EBAN 2015 European Early Stage Market Statistics 
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Advocates for growth Ευρωπαϊκό Πανόραμα-Αγορά Επιχειρηματικών  
Αγγέλων σε αριθμούς 

Πηγή: EBAN 2015 European Early Stage Market Statistics 
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Advocates for growth Ευρωπαϊκό Πανόραμα-Ποια είναι η συμβολή τους 
στην οικονομία; 

Κατά το έτος 2013 

 

 

Επιχειρήσεις που 

χρηματοδοτήθηκαν 

 

33.430 

 

 

Νέες θέσεις  

εργασίας 

 

184.170 

 

Πηγή: EBAN 2014 Statistics Compendium 
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Advocates for growth 

Γιατί να επενδύσεις ως Επιχειρηματικός Άγγελος; 

• Υψηλές αποδόσεις 

 

• Προσωπική ικανοποίηση 

 

• Έξτρα εισόδημα (π.χ. μερίσματα) 

 

• Προσωπική αναγνώριση 

Ποιος δεν θα ήθελε να 
επενδύσει σε μία νέα 
πρωτοπορία, σε μία 

«νέα» Google ή Facebook;   
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Advocates for growth Επιχειρηματικοί Άγγελοι vs Κεφάλαια 
Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capitals) 

• Οι ΕΑ χρηματοδοτούν επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ενώ τα 
ΚΕΣ επενδύουν σε πιο ώριμο στάδιο  

• Οι ΕΑ επενδύουν τα δικά του χρήματα ενώ οι ΕΚΕΣ επενδύουν ιδιωτικά ή 
δημόσια κεφάλαια 

• Τα ΚΕΣ τείνουν να είναι μεγαλύτερα σε σύγκριση με τα κεφάλαια των ΕΑ 

• Οι ΕΑ εάν το επιθυμούν μπορούν να είναι ενεργοί παίχτες 

• Ο ΕΑ είναι οι μόνοι που δίνουν εκτός από χρηματοδότηση: 

• Τεχνογνωσία (Know-how) 

• Δίκτυα επικοινωνίας (Networking)              Υψηλότερες αποδόσεις  

• Καθοδήγηση (Mentorship)   
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Advocates for growth Επτά βήματα προς την επιτυχία ως 
Επιχειρηματικός Άγγελος (1/2) 

 

1. Οικονομική επάρκεια και γνώση επενδυτικού κινδύνου  

 

2. Εκπαίδευση και κατάρτιση (educate yourself) μέσα από διαπιστευμένους 
οργανισμούς (πχ HeBAN) 

 

3. Αρχική επένδυση σε τομείς όπου κατέχεται η  γνώση του αντικειμένου 

 

4. Δραστηριοποίηση και ενεργοποίηση μέσα από εκδηλώσεις  
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Advocates for growth Επτά βήματα προς την επιτυχία ως 
Επιχειρηματικός Άγγελος (2/2) 

 

5. Ένταξη σε Κοινοπραξία (Join an angel group or angel platform) 

 

6. Επένδυση σε επιχειρηματίες που θέλουν γνώσεις και βοήθεια, όχι μόνο 
χρηματικά κεφάλαια 

 

7. Ενδείκνυται η προετοιμασία του επενδυτικού πλάνου, η σωστή διαχείριση του 
κινδύνου και προκαθορισμός του σχεδίου εξόδου (Develop an initial investing 
strategy) 

 

     Ώρα για την υπογραφή της πρώτης επιταγής!   
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Advocates for growth Τι θα πρέπει να αποφύγει ένας Επιχειρηματικός 
Άγγελος (1/2) 

1. Αποφύγετε να τοποθετήσετε όλα τα χρήματα σας σε μία επένδυση 

 

2. Αποδοχή πολύ υψηλής αξιολόγησης από τον επιχειρηματία 

 

3. Επενδύετε μόνο στον πρώτο γύρο της επένδυσης 

 

4. Υπολογίζετε τις πιθανές αποδόσεις μόνο σε περίπτωση που η επιχείρηση 
εισαχθεί στο χρηματιστήριο-going public (Έχετε υπόψη πιθανές μελλοντικές 
Συγχωνεύσεις ή Εξαγορές) 
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Advocates for growth Τι θα πρέπει να αποφύγει ένας Επιχειρηματικός 
Άγγελος (2/2) 

5. Υπολογίζετε τις αποδόσεις σας λαμβάνοντας υπόψη έναν μόνο γύρο 
επένδυσης 

 

6. Επενδύετε σε επιχείρηση που δεν καταλαβαίνετε 

 

7. Εφησυχαστείτε μετά την επένδυση (Μείνετε ενεργοί!) 
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Advocates for growth Προτάσεις μελέτης για μεγαλύτερη εμβάθυνση στο 
αντικείμενο του Επιχειρηματικού Αγγέλου 
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Advocates for growth 

Οδηγός Εύρεση Επιχειρηματικού Αγγέλου 

 

 

-Θα σας ενδιέφερε να λάβετε σε ηλεκτρονική μορφή  

τον «Οδηγό Εύρεσης Επιχειρηματικού Αγγέλου»; 

 

Εάν ναι, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: 

www.heban.gr 

 

http://www.heban.gr/
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Advocates for growth 

Επερχόμενη εκδήλωση-Save the Date! 

EBAN Winter University 2016 

Zagreb, Croatia ● November 29-30,2016 
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Advocates for growth 

Online Business Angels Survey 

 

• Online survey by EBAN together with the European 

Commission on “Understanding the Nature and Impact of 

Business Angels Funding in Research and Innovation” 

More investor friendly regulations, EU funded projects in 

support of angel investing, etc.) 

• 20-minute survey 

• Deadline is 4 November 2016 
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Advocates for growth 

 

24, Proxenou Koromila 

Thessaloniki, 54622 

www.heban.gr 

info@heban.gr 

Contact information: 

+30 2310 272490 

facebook.com/HeBAN.gr/ 

twitter.com/heban_gr  

linkedin.com/company/heban--- 

hellenic-business-angels-network 


